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ដើម្បីគណន្យ្យភាពរឹងមាំ





ការពង្ឹងគណន្យ្យភាព និង 
ប្សិទ្ធិភាពការងារ

អង្គការសង្គមស៊វិីលដើរតួនាទីសខំាន់នៅក្នងុការបង្កើតសង្គមមួយប្រកបដោយ 

យ៊ត្តធិម៌ និងស៊ខ៊មាលភាពភពផ្រនដី។ យើងធ្វើការជាមួយពហ៊ភាគីពាក់ព័ន្ធ 

ផ្រស្រងៗ ពិស្រសប្រជាជនដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងដ្រគូ។ ដើម្របីទទួលបាន 

ជោគជ័យ យើងត្រូវការកិច្ចសន្ទនាជាបន្តបនា្ទ្រប់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីអ្វ ី

ដ្រលយើងចង់សម្រ្រចបាន អ្វីដ្រលយើងត្រូវផ្តល់ឱ្រយ និងរបៀបដ្រលយើង 

ត្រូវធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពដើម្របីផ្ល្រស់ប្តូរ។ ការរិះគន់ស្ថ្របនាព ី

ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្របីជួយជាយោបល់នៅក្នុងការធ្វើស្រចក្ត ី

សម្រ្រចចិត្ត ដូច្ន្រះ យើងអាចធ្វើឱ្រយប្រសើរទ្របើងជាបន្តបនា្ទ្រប់នូវស្ន្រដ្រ 

ការងារ និងកសងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយទំន៊កចិត្ត។  



គណន្យ្យភាពប្កបដោយ 
ភាពរឹងមាំ

យើងត្រូវការយោបល់ស្ថ្របនាពីភាគីព័ន្ធដើម្របីជួយ 

ជាគំនិតនៅក្នុងការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្ត ធ្វើដូចន្រះ 

យើងអាចធ្វើឱ្រយ ប្រសើរទ្របើងទាំងស្ន្រដ្រការងារ និង 

ការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយទំន៊កចិត្ត។ ការយល់ 

ដឹងគណន្រយ្រយ ភាពថាមវ័ន្តគឺជាប្រះដូងន្របទដ្ឋ្រន 

សម្រ្រប់គណន្រយ្រយភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ វា 

ធ្វើបំលាស់ប្រ្រគណន្រយ្រយភាពទៅជាកិច្ចសន្ទនាជា 

បន្តបនា្ទ្រប់ដ្រលអាចនាំទៅកាន់ការរៀនសូត្រ និងការ 

ផ្ល្រស់ប្តូរ និងកសងទំន៊កចិត្តជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ 

ព្រមទាំងពង្រឹងភាពស្របច្របាប់ និងកិត្រយាន៊ភាពន្រ 

អង្គការសង្គមស៊ីវិលដ្រលទាំងន្រះមានសរៈសំខាន់ 

នៅកាលៈទ្រសៈរួមតូចលំហសង្គមស៊ីវិល។ 

តាក់ត្រងបន្ថ្រមលើគោលការណ៍អ៊ីស្តង់ប៊៊ល និងបណ្តុ ំ

បទពិសោធន៍ ក្នុងការផ្តួចផ្តើមឱ្រយមានគណន្រយ្រយ 

ភាពមកពីទ្វីបអាព្រិច អាស៊ី អូស្រ្តាលី អ៊ឺរ៉៊ប 

អាម្ររិចខាងជើង អាម្ររិចឡាទីន 

និងការ៉្របិ៊ន ដោយធ្វើការរួមគ្ន្រ រយៈព្រល 

២ឆ្ន្រំក្នុងការតាក់ត្រង បទដ្ឋ្រនសកល 

ដ្រលធ្វើការផ្ត្រតលើ គណន្រយ្រយភាពថាមវ័ន្តនៅ 

កម្រិតសកល។ 

គោលបំណងន្របទដ្ឋ្រនសកលគឺបញ្ជ្រ្របអភិក្រម 

ប្រកបដោយថាមវ័ន្តដ្រលពង្រឹងប្រសិទ្ធិភាពអង្គការ 

សង្គមស៊ីវិលភាពទំនាក់ទំនង និងកិត្រយាន៊ភាព។ 

បទដ្ឋ្រនសកលគឺជា បទដ្ឋ្រនយោង។ វាមានបំណង 

ធ្វើឱ្រយប្រសើរទ្របើងនូវបទដ្ឋ្រនដ្រលមានស្រ្រប់ ឫ 

ការអន៊វត្ត និងបទដ្ឋ្រនគណន្រយ្រយភាពថ្មី។ វាមិន

មានច្រតនាណាមួយដើម្របីជំនួសបទដ្ឋ្រនដ្រលមាន

ស្រ្រប់នោះទ្រ។

បទដ្ឋ្រនសកលអាចត្រូវបានប្រើដោយផ្អ្រកលើការ

ស្ម័គ្រចិត្ត៖

 y សង្គមស៊ីវិល បណា្ត្រញសង្គមស៊ីវិល និងក្រ៊ម 

តស៊ូមតិដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រសើរទ្របើងនូវ បទដ្ឋ្រន 

គណន្រយ្រយភាព និងការអន៊វត្តរបស់ពួកគ្រ។

 y រដ្ឋ្រភិបាល និងមា្ច្រស់ជំនួយបង្កើតបទបញ្ញត្តិ និង 

គោលនយោបាយមូលនិធិយ៉្រងអំណោយផល 

សម្រ្រប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។ 

 y ភាគីពាក់ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលជ៊ំរ៊ញឱ្រយសង្គមស៊ីវិល 

មានគណន្រយ្រយភាព។



 y អង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរ៊ញភាពជាដ្រគូប្រកបដោយ 

ប្រសិទ្ធិភាព។ បទដ្ឋ្រនសកលរួមមានគោល 

ការណ៍អន៊វត្ត ចំនួន១២ និងរួមមានសកម្មភាព  

សំខាន់ៗដ្រលអង្គការសង្គមស៊ីវិល ត្រូវធ្វើ និង 

អន៊លោមតាម។ បទដ្ឋ្រន សកលត្រូវបាន 

សរស្ររជាភាសអង្ល្រស ដើម្របីសម្របសម្រួល 

ឱ្រយ មានកិច្ចសន្ទនាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ និង 

ទំនាក់ទំនងជាមួយសធារណៈជនឱ្រយបានទូលំ 

ទូលាយ។

គោលការណ៍អន៊វត្តត្រូវបាន រៀបចំជា៣ជំពូក៖ 

អ្វដី្រលសង្គមសី៊វិលចង់សម្រ្រចបាន វិធីសស្រ្តដើម្របី 

ផ្ល្រស់ប្តូរ និងការអន៊វត្តផ្ទ្រក្នុង។ គោលការណ៍អន៊វត្ត 

មានទំនាក់ទំនង គ្ន្រពីមួយទៅមួយ និងជួយផ្ទៀង 

ផ្ទ្រត់គ្ន្រទៅវិញទៅមក។ គោលការណ៍ អន៊វត្តមាន 

លក្ខណៈជំរ៊ញទឹកចិត្ត ផ្ត្រតការយកចិត្តទ៊កដក់មិន 

ត្រមឹត្រអ្វដី្រលសង្គមសី៊វិលធ្វើឥលូវន្រះទ្រ ប៊៉ន្ត្រផ្ត្រត 

ការយកចិត្តទ៊កដក់សម្រ្រប់អនាគតផងដ្ររ។ គោល 

ការណ៍អន៊វត្តជំរ៊ញឱ្រយអង្គការសង្គមសី៊វិលពង្រងឹស្ន្រដ្រ 

ការងារ ទាំងប៊គ្គល និងអង្គភាពហើយ ចូលរួម 

ចំន្រកធ្វើឱ្រយពិភពលោកប្រសើរទ្របើង។ ត្រូវបាន 

អន៊វត្តជារួម គោលការណ៍អន៊វត្តច្រករំល្រករឿងរ៉្រវ  

ប្រកបដោយការជ៊ំរ៊ញលើកទឹកចិត្ត អំពីតួនាទី និង 

គ៊ណតម្ល្របន្ថ្រមរបស់សង្គមសី៊វិល ទំាងបច្ចបុ្របន្ន និង 

អនាគត។ 

សៀវភៅគោលការណ៍ណ្រនាំផ្តល់ ដំបូនា្ម្រនអំព ី

របៀបប្រើប្រ្រស់បទដ្ឋ្រនសកលរួមទាំងរបៀបវាស់ 

វ្រង ថាតើសង្គមស៊ីវិលអាចសម្រ្រចបាននូវគោល 

ការណ៍អន៊វត្ត និងបទដ្ឋ្រនគណន្រយ្រយ ស្របទៅតាម 

បទដ្ឋ្រនសកល។ 

នៅពេលគោលការណ៍អនុវត្តទំាងនេះតេវូ 

បានអនុវត្ត អង្គការសង្គមសុីវិលនឹងបង្កើត 

ទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់  

ធ្វើឱេយបេសើរទេបើងជាបន្តបនា្ទេប់នូវស្នេដេ 

ការងារ កសងទំនុកចិត្តនៅ ក្នុងពេលដ ៏

លំបាក ពងេឹងបុគ្គល និងកេុម និងធ្វើឱេយ 

បេសើរទេបើងនូវវិភាគទាន របស់ពួកគេចំពោះ 

គោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយនិរន្តរភាព។



បទដ្ឋ្នសកល

...បង្កើតនូវកិច្ចសន្ទនាជាមួយ 
មន៊ស្រស និងកសងទំន៊កចិត្ត

ដោយផ្តេតជាសំខាន់ទៅលើវិធីសសេ្តបេកប

ដោយថាមវ័ន្តចំពោះគណនេយេយភាព ដេល 

បេកាន់យកគំនិតរិះគន់ស្ថេបនារបស ់

ភាគីពាក់ព័ន្ធជាចំនុចស្នូល។

...ស្របទៅតាមគណន្រយ្រយភាព 
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសកល

ដោយកំណត់គោលការណ៍ និងការអនុវត្ត 

សំខាន់ៗនេគណនេយេយភាពអង្គការ 

សង្គមសុីវិលដេលតេូវបានបេើបេេស់ 

ជុំវិញពិភពលោក។

...ពង្រឹងបទដ្ឋ្រនគណន្រយ្រយភាព
ដ្រលមានស្រ្រប់

ដោយផ្តល់នូវគំរូ និងគោលការណ៍អនុវត្តស្តីព ី

របៀបសមេេចអោយបានជានិច្ច។

គំទ្រសម្ល្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិល 
អោយរឹងមាំនៅក្នុងកាលៈទ្រសៈ 
លំហរសង្គមស៊ីវិលរួមតូច

ដោយជួយសមេបសមេួលអោយមានការបេៀប

ធៀបនូវអ្វីដេលយើងធ្វើវិភាគទាន របៀបដេល

យើងធ្វើនិងរបៀបដេលយើងតេូវមាន 

គណនេយេយភាព។    



មាន៣ជំពូករួមមាន៖

ជំពូកទី១

អ្វីដ្លយើងចង់ 

សម្្ចបាន

ជំពូកទី២

អភិក្មឆ្ព្ះទៅ 

កាន់ការ ផ្ល្ស់ប្តូរ

ជំពូកទី៣

អ្វីដ្លយើងធ្វើ 

នៅផ្ទ្ក្នុង



គោលការណ៍អនុវត្តទាំង១២ ចំនុច

ជំពូកទី១ 
អ្វីដេលយើងចង់សមេេចបាន

ជំពូកទី៣
អ្វីដេលយើងធ្វើនៅផ្ទេក្នុង

១

៩

២

១០

៤

យុត្តិធម៌ 
និងសមភាព

បុគ្គលិកនិងអ្នក 
ស្ម័គេចិត្តដេលរឹងមាំ 
និងមានបេសិទ្ធភាព

៣សុខុមាលភាព 
ភពផេន

សិទ្ធិសេ្តី និង 
សមភាពយេនឌ័រ

ធនធានចាត់ចេង 
បានល្អ

ការផ្លេស់ប្តូរវិជ្ជមាន 
ជាប់លាប់



គោលការណ៍អនុវត្តទាំង១២ ចំនុច

ជំពូកទី២
អភិកេមឆ្ពេះទៅកាន់ការផ្លេប់ប្តូរ

ជំពូកទី៣
អ្វីដេលយើងធ្វើនៅផ្ទេក្នុង

៥

៦
៧

១១

៨

១២

ការងារនាំមុខ 
ដោយបេជាជន

ភាពជាដេគូ 
រឹងមាំ

ការធ្វើសេចក្ត ី
សមេេចចិត្តបេប 
ឆ្លើយតប

តស៊ូមតិដើមេបីការ 
ផ្លេស់ប្តូរជាមូលដ្ឋេន

ការដឹកនាំបេកបដោយ 
ទំនួលខុសតេូវ

អង្គការបើកចំហរ



ជំពូកទី១ 
អ្វីដ្លយើងចង់សម្្ចបាន

យុត្តិធម៌ និង 

សមភាព

សិទ្ធិសេ្តី និង 

សមភាពយេនឌ័រ

១ ២

ស
កម

្មភា
ពស

ំខា
នៗ

គោលការណ៍អនុវត្តទី១:

យុត្តិធម៌ និងសមភាព
យើងនឹងដោះស្រ្រយភាពអយ៊ត្តិធម៌ ការមិនរប់បញ្ចូល 
វិសមភាព ភាពក្រីក្រ និងអំពើហិង្រសា ដើម្របីបង្កើតសង្គម 
ដ្រលមានស៊ខ៊មាលភាពសម្រ្រប់ទាំងអស់គ្ន្រ។

១.១  ស្ត្រប់ប្រជាជន ស្វ្រងយល់ និង ដោះស្រ្រយមូល 
ហ្រត៊ជាឫសគល់ និង ផលប៉ះពាល់ន្រអយ៊ត្តិធម៌  
ហិង្រសា និង វិសមភាព។ 

១.២  ដឹកនំាដោយធ្វើជាគំរូៈ ប្រកាន់ខា្ជ្រប់បរិយប័នគោរព 
និង ជំរ៊ញសិទ្ធិមន៊ស្រស នៅក្នុងអង្គការរបស់យើង  
និង ធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាយើងមិនធ្វើឱ្រយមាន 
អន្តរយដល់ខ្លួនយើង។

១.៣ គំទ្រប្រជាជនឱ្រយដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ និង តម្រវូ 
ឱ្រយមានគណន្រយ្រយភាពចំពោះអ្នកទាំងឡាយដ្រល 
ទទួលខ៊សត្រូវលើការគោរព ការការពារ និង ការ 
បំព្រញសិទ្ធិ។ 

១.៤  សហការជាមួយតួអង្គដទ្រទៀតដើម្របីដោះស្រ្រយ 
ជាសមូហភាពនូវមូលហ្រត៊ជាឫសគល់ និង ផល 
ប៉ះពាល់ន្រអយ៊ត្តិធម៌ ហិង្រសា និង វិសមភាព និង
ដើម្របីធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជន
ទាំងអស់ត្រូវបានគ្រគោរពនិងការពារ។

គោលការណ៍អនុវត្តទី២

សិទ្ធិសេ្តី និងសមភាពយេនឌ័រ
យើងនឹងជំរ៊ញសិទ្ធិរបស់ស្រ្តី និងក៊មារី និងលើកស្ទួយសម 
ភាពយ្រនឌ័រ។ 

២.១  ស្ត្រប់ស្ត្រី ប៊រស ក៊មារី និង ក៊មារដើម្របីយល់ និង 
ដោះស្រ្រយមូលហ្រត៊ជាឫសគល់និងឥទ្ធិពលន្រ
ការរីសអើង និងវិសមភាពយ្រនឌ័រ។

២.២ ដឹកនំាដោយធ្វើជាគំរូ៖ដោះស្រ្រយវិសមភាពយ្រនឌ័រ 
និងធានាឱ្រយបានប្រ្រកដសិទ្ធសិ្រ្តតី្រវូបានគោរពនៅ 
ក្នុងអ្វីៗទាំងអស់ដ្រលយើងធ្វើ។ 

២.៣  ផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនិង ក៊មារីដើម្របីមាន 
ជីវិតព្រញល្រញ។ 

២.៤  សហការយ៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រប់មជ្រឈដ្ឋ្រនន្រ 
សង្គម រមួទាំងបរ៊សនងិកម៊ារ ដើម្របជីរំញ៊ការផ្ល្រស ់
ប្តូរជាប់លាប់ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងសង្គម 
ឆ្ព្រះទៅកាន់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងក៊មារី និង សមភាព 
យ្រនឌ័រ។



សុខុមាល ភាព 

ភពផេនដី

ការផ្លេស់ប្តូរ វិជ្ជមាន 

 ជាប់លាប់

៣ ៤

ស
កម

្មភា
ពស

ំខា
នៗ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៣

សុខុមាលភាពភពផេនដី
យើងនឹងការពារបរិស្ថ្រនធម្មជាតិ និងលើកស្ទួយលទ្ធភាព 
របស់វា ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតសម្រ្រប់មន៊ស្រសជំនាន់ក្រ្រយ។

៣.១ ស្ត្រប់ប្រជាជន និង ពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយអ្នក 
ជំនាញដើម្របីស្វ្រងយល់អំពីបញ្ហ្របរិស្ថ្រនដ្រលប្រ
ជាជនជួបប្រទះ និងរបៀបដោះស្រ្រយបញ្ហ្រទាំង

នោះឱ្រយបានប្រសើរបំផ៊ត។ 

៣.២  ដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូ៖កំណត់ផ្រនទីន្រផលប៉ះ 
ពាល់ផ្ន្រកបរិស្ថ្រនរបស់អង្គការយើង កាត់បន្ថយ 
ឱ្រយបានច្រើនតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាននិង មិន 
លាក់បាំងជោគជ័យនិងបរជ័យរបស់យើង ។ 

៣.៣  លើកទឹកចិត្ត និង គទំ្រប្រជាជនឱ្រយការពារបរិស្ថ្រន 
និង ជំរ៊ញការផ្ល្រស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធ ដើម្របីស៊ខ៊មាល 
ភាពភពផ្រនដីមួយ។ 

៣.៤  សហការជាមួយតួអង្គមកពីវិស័យផ្រស្រងៗដើម្របី 
អភិវឌ្រឍដំណោះស្រ្រយប្របនវាន៊វត្តន៍និងជាប្រព័ន្ធ 
ចំពោះបញ្ហ្របរិស្ថ្រន។

គោលការណ៍អនុវត្តទី៤ 

ការផ្លេស់ប្តូរជាវិជ្ជមានជាប់លាប់
យើងនឹងសម្រ្រចលទ្ធផលវិជ្ជមានរយៈព្រលវ្រង។

៤.១ រៀនសូត្រពីប្រជាជននិងដ្រគូ ដ្រលនៅក្នុងនោះ 
យើងអាចបន្ថ្រមគ៊ណតម្ល្រច្រើនបំផ៊តទៅលើអ្វដី្រល 
មានរួចស្រ្រចហើយ។ 

៤.២  គំទ្រប្រជាជនដើម្របីឱ្រយមានព័ត៌មាន ធនធាន និង 
សមត្ថភាព ដើម្របីជំរ៊ញយ៉្រងសកម្មនូវការផ្ល្រស់ប្តូរ
ដ្រលយើងចង់ឃើញជាសមូហភាព។ 

៤.៣  វាយតម្ល្រលទ្ធផលរយៈព្រលវ្រងរបសយ់ើង ដោយ 
ពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយប្រជាជនដ្រលយើងធ្វើការ 
ជាមួយ រួមទាំងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដ្រលមិនចង ់
បាន។ 

៤.៤  សហការជាមួយតួអង្គដទ្រទៀត តាមវិធីនានាដ្រល 
កសងលើចំណចុខា្ល្រងំទៅវិញទៅមក និង ធានាឱ្រយ 
បានប្រ្រកដនូវគណន្រយ្រយភាពសម្រ្រប់ផល 
ប៉ះពាល់រួមរបស់យើង។ 

៤.៥  តាមដន វាយតម្ល្រ រៀនសូត្រ សម្រប និង  
ផ្តួចផ្តើមដោយផ្ត្រតលើលទ្ធផលជាប់លាប់។ 



ការងារនាំមុខ 

ដោយបេជាជន

ភាពជាដេគូ  

រឹងមាំ

៥ ៦

ស
កម

្មភា
ពស

ំខា
នៗ

ជំពូកទី២ 
អភិក្មឆ្ព្ះទៅកាន់ការផ្ល្ស់ប្តូរ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៥

ការងារនាំមុខដោយបេជាជន
យើងនឹងធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថា ប្រជាជនដ្រលយើងធ្វើការ 
ជាមួយមាន តួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការជំរ៊ញការងាររបស់
យើង។

៥.១  រៀនសូត្រពីប្រជាជនដ្រលយើងធ្វើការជាមួយ និង 
តំណាងឱ្រយ ដើម្របីប្រ្រកា្ល្រយបញ្ហ្ររបស់ពួកគ្រ ទៅ 
ជាគោលដៅរបស់យើង។ 

៥.២  គំទ្រប្រជាជនក្នុងការប្រកាន់យកតួនាទីដ៏សកម្ម 
ដើម្របីជំរ៊ញការផ្ល្រស់ប្តូរ ដ្រលយើងចង់ឃើញជា 
សមូហភាព។ 

៥.៣  ធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាទស្រសនៈរបស់ប្រជាជនត្រូវ 
បានឆ្លុះបញ្ច្រំងយ៉្រងច្របាស់ នៅក្នុងកិច្ចដំណើរ 
ការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្ត នៅគ្រប់កម្រិតន្រ 
អង្គការរបស់យើង។ 

៥.៤  ស្នើស៊ំ និង ធ្វើសកម្មភាពតាមមតិក្រលម្អរបស់
ប្រជាជន ដើម្របីក្រលម្អការអន៊វត្តការងារ និង 
ផលប៉ះពាល់រួមរបស់យើង។

គោលការណ៍អនុវត្តទី៦

ភាពជាដេគូរឹងមាំ
យើងនឹងធ្វើការក្នុងភាពជាដ្រគូ ប្រកបដោយយ៊ត្តិធម៌និងក្ត ី
គោរពដើម្របីសម្រ្រចគោលបំណងរួម។

៦.១  កំណត់អត្តសញ្ញ្រណអង្គការដ្រលធ្វើការ  ឆ្ព្រះ
ទៅកាន់គោលបំណងដូចគ្ន្រនិងកសងភាពជាដ្រ 
គូប្រកបដោយក្តីគោរព ដ្រលផ្ត្រតលើចំណុចខា្ល្រំង 
របស់គ្ន្រទៅវិញទៅមក។ 

៦.២ ធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាតួនាទី និងការទទួលខ៊ស 
ត្រូវរបស់អង្គការយើង និងដ្រគូ មានលក្ខណៈ 
ច្របាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ។ 

៦.៣  សហការជាមួយអង្គការប្រភ្រទផ្រស្រងៗដើម្របី 
សម្រ្រចគោលបំណងរួម។ 

៦.៤  ច្រករំល្រកព័ត៌មាន ធនធាន និង ចំណ្រះដឹង 
ជាមួយដ្រគូរបស់យើង និង ធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត 
សំខាន់ៗជាសមូហភាព។ 



តស៊ូមតិដើមេបី ការ 

 ផ្លេស់ប្តូរ ជា មូលដ្ឋេន

អង្គការ 

 បើកចំហរ

៧ ៨

ស
កម

្មភា
ពស

ំខា
នៗ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៧

តស៊ូមតិដើមេបីការផ្លេស់ប្តូរជាមូលដ្ឋេន
យើងនឹងដោះស្រ្រយមូលហ្រត៊ជាឫសគល់ដោយតស៊ូមតិដើម្របី 
ការផ្ល្រស់ប្តូរជាមូលដ្ឋ្រន។

៧.១  ធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាការងារតស៊ូមតិរបស់យើង 
ត្រូវផ្អ្រកលើភស្តុតាង និង ត្រូវទទួលព័ត៌មានព ី
ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ 

៧.២  តស៊ូមតិដើម្របីការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ដ្រលដោះ 
ស្រ្រយទាំងឫសគល់ និង ផលប៉ះពាល់របស់វា។ 

៧.៣  គទំ្រប្រជាជន រួមទាងំប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល ់
ដើម្របីរៀនសូត្រ ផ្រសារភា្ជ្រប់ កៀរគរ និងធ្វើឱ្រយសម្ល្រង 
របស់ពួកគ្រត្រូវបានគ្រស្ត្រប់ឮ។ 

៧.៤  កាត់បន្ថយហានិភ័យសម្រ្រប់ប្រជាជនដ្រលចូល 
រួមនៅក្នុង ឬ រងផលប៉ះពាល់ពីការងារតស៊ូមត ិ
របស់យើង។ 

៧.៥  វាយតម្ល្រឥទ្ធិពលន្រការងារតស៊ូមតិរបស់យើង  
ក្នុងការពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរង 
ផលប៉ះពាល់។ 

គោលការណ៍អនុវត្តទី៨

អង្គការបើកចំហរ
យើងនឹងមានតម្្លាភាពចំពោះកិច្ចការរបស់យើង  

អ្វីដ្រលយើងធ្វើ យើងជាអ្នកណា 
អ្វីខ្លះជាចំន៊ចជោគជ័យ និងបរជ័យរបស ់
យើង។ 

៨.១  ច្រករំល្រកព័ត៌មានអំពីប្រការដ្រលថា តើយើងគ ឺ
ជាអ្នកណា តើយើងធ្វើអ្វី និង តើការសម្រ្រចចិត្ត 
ត្រូវបានធ្វើយ៉្រងដូចម្ត្រច ធនធានដ្រលយើងមាន  
និង ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានន្រការងារ 
របស់យើង។

៨.២  ច្រករំល្រកព័ត៌មានឱ្រយបានទាន់ព្រល និង ឱ្រយបាន 
ត្រឹមត្រូវ និង តាមវិធីនានាដ្រលងាយរកបាន 
សម្រ្រប់ប្រជាជនទាំងអស់។ 

៨.៣  បង្កើតនិងលើកកម្ពស់នីតិវិធីច្របាស់លាស់នៅក្នុង
អង្គការរបស់យើង ដើម្របីគោរពសិទ្ធិឯកជនភាព 
និង ការពារទិន្នន័យផ្ទ្រល់ខ្លួនពីការប្រើបំពាន។ 

៨.៤  ផ្តល់ឱកាសនិង ចូលរួមក្នុងការសន្ទនា 
ក្នុងលក្ខណៈស្ថ្របនា ដើម្របីឈានដល់ការយល់ 
ដឹងរួមមួយ តាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន។

៨.៥  ធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាការប្រ្រស្រ័យទាក់ទង និង 
ការរកទីផ្រសាររបស់យើង ឆ្លុះបញ្ច្រំងគ៊ណតម្ល្រ 
របស់យើង និង ការពារស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរនិងឯកជន
ភាពរបស់ប្រជាជន។  



បុគ្គលិក  និងអ្នក ស្ម័គេ ចិត្ត   

ដេលរឹងមាំ និង 

មាន បេសិទ្ធភាព

ធនធាន 

 ចាត់ចេង បានល្អ

៩ ១០

ស
កម

្មភា
ពស

ំខា
នៗ

ជំពូកទី៣ 
អ្វីដ្លយើងធ្វើនៅផ្ទ្ក្នុង

គោលការណ៍អនុវត្តទី៩

បុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គេចិត្តដេលរឹងមា ំ
និងបេសិទ្ធភាព
យើងនឹងវិនិយោគលើប៊គ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដើម្រប ី
អភិវឌ្រឍសកា្ត្រន៊ពល ព្រញល្រញរបសពួ់កគ្រ និងដើម្របីសម្រ្រច 
គោលបំណងរបស់យើង។ 
៩.១  ធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាប៊គ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការ 

ស្ម័គ្រចិត្តច្រករំល្រក និងធ្វើសកម្មភាពស្របតាម
គ៊ណតម្ល្រនិងបទដ្ឋ្រនវិជា្ជ្រជីវៈរបស់យើង។ 

៩.២  មានវិធីជ្រើសរីសប៊គ្គលិក និងការអន៊វត្តការងារ 
ដ្រលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ យ៊ត្តិធម៌ តមា្ល្រភាព 
និងគ៊ណតម្ល្រផ្រស្រងៗគ្ន្រ។

៩.៣  លើកទឹកចិត្តប៊គ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឱ្រយ 

 ពង្រឹងនូវជំនាញជាប្រចាំរបស់ពួកគ្រ និង ផ្តល់ជូន 
ពួកគ្រនូវធនធានដ្រលពួកគ្រត្រូវការដើម្របីធ្វើកិច្ចការ 
ន្រះ។ 

៩.៤  បញ្ចូល ប៊គ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅគ្រប ់
កម្រិត ន្រអង្គការរបស់យើង នៅក្នុងការរៀបច ំ
ផ្រនការ និង ការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្តរបស់យើង 
និង ជំរ៊ញភាពជាអ្នកដឹកនាំ។

៩.៥  ការពារស៊វត្ថិភាពផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនដ្រលធ្វើ 
ការជាមួយយើង និងបង្កើតកន្ល្រងធ្វើការដ្រល 
មានលក្ខណៈស្មើភាពនិងការគំទ្រ។ 

គោលការណ៍អនុវត្តទី១០

ធនធានចាត់ចេងបានល្អ
យើងនឹងចាត់ច្រងធនធានរបស់យើង ប្រកបដោយការ 
ទទួលខ៊សត្រូវ ដើម្របីសម្រ្រចគោលបំណងរបស់យើង និង 
បម្រើផលប្រយោជន៍សធារណៈ

១០.១   ធ្វើលទ្ធកម្មធនធានតាមវិធីនានាដ្រលមានលក្ខណៈ 
 ស្របនឹងគ៊ណតម្ល្រ ឯករជ្រយភាព និងគោល 
 បំណងរបស់យើង។ 

១០.២  គ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយការទទួលខ៊សត្រូវ 
 ប្រើប្រ្រស់ធនធានស្របតាមគោលបំណងនិងតាម 
 វិធីនានាដ្រលបង្កើនជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់។ 

១០.៣  គោរពតាមបទដ្ឋ្រនវិជា្ជ្រជីវៈគណន្រយ្រយ និងធានា 
 ឱ្រយបានប្រ្រកដនូវការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ម៉ត់ចត់ 
 ដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រការព៊ករលួយ សំណូក 
 ការប្រើមូលនិធិខ៊ស និង ទំនាសផ់លប្រយោជន៍។ 

១០.៤ រយការណ៍ដោយចំហរ និងដោយមានតមា្ល្រភាព 
ទៅកាន់អ្នកដ្រលផ្តល់ធនធានឱ្រយយើង និងអំព ី
របៀបដ្រលយើងគ្រប់គ្រងធនធាន។ 



ការធ្វើសេចក្តី សមេេច 

ចិត្តបេប ឆ្លើយតប

ការដឹកនាំបេកបដោយ  

ទំនួល ខុសតេូវ

១១ ១២

ស
កម

្មភា
ពស

ំខា
នៗ

គោលការណ៍អនុវត្តទី១១

ការធ្វើសេចក្តីសមេេចចិត្តបេបឆ្លើយតប
យើងនឹងធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថា ការសម្រ្រចចិត្តរបស់យើង
មានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅ នឹងមតិក្រលម្អពីប្រជាជនដ្រល 
រងផលប៉ះពាល់ពីការងារដ្រគូ អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត និងប៊គ្គលិក 
របស់យើង។ 

១១.១   បើកឱ្រយមាន និងវិភាគមតិក្រលម្អ និងបណ្តឹង ព ី

 ក្រ៊មភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដើម្របីផ្តល់ព័ត៌មាន 
 ដល់ការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្ត។ 

១១.២  ធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាកិច្ចដំណើរការធ្វើស្រចក្តី 
 សម្រ្រចចិត្តនៅគ្រប់កម្រិត បានទទួលព័ត៌មានព ី
 និង មានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងមតិក្រលម្អព ី
 ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង ជាពិស្រសពីប្រជាជន 
 ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ពីការងាររបស់យើង។ 

១១.៣  បំភ្លឺនិងផ្រសព្វផ្រសាយអំពីរបៀបដ្រលប្រជាជន     អាច 
 ផ្តល់ ធាត៊ចូលនិងមតិក្រលម្អទៅក្នុងកិច្ចដំណើរ 
 ការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្ត។ 

១១.៤   អន៊ញ្ញ្រតឱ្រយប៊គ្គលិកជួរម៊ខ និង អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រ 
 ចិត្តអាចឆ្លើយតបទៅនឹងមតិក្រលម្អ និងធ្វើការ 
 សម្រ្រចចិត្តតាមព្រលវ្រលាជាក់ស្ត្រង។ 

១១.៥   ផ្រសព្វផ្រសាយអំពីមតិក្រលម្អដ្រលបានទទួល របៀប 
 ដ្រលមតិក្រលម្អត្រូវបានប្រើ និងការផ្ល្រស់ប្តូរ 
 អ្វីខ្លះដ្រលត្រូវបានធ្វើ។ 

គោលការណ៍អនុវត្តទី១២

ការដឹកនាំបេកបដោយទំនួលខុសតេូវ
យើងនឹងធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង  និងក្រ៊ម 
ប្រឹក្រសាភិបាលរបស់យើងមានគណន្រយ្រយភាព។ 

១២.១  ធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលឯករជ្រយ 

 មួយត្រតួពិនិត្រយទិសដៅយ៊ទ្ធសស្ត្រ ការអន៊លោម 
 តាមច្របាប់ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង ស្ន្រដ្រ 
 ការងាររបស់យើង។ 

១២.២  តម្រូវឱ្រយក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណគ្រប់គ្រងមាន 
 គណន្រយ្រយភាពស្មើគ្ន្រ សម្រ្រប់ការសម្រ្រចគោល 
 បំណងជាយ៊ទ្ធសស្ត្ររបស់យើងនិងការបំព្រញ 
 តាមគោលការណ៍អន៊វត្តនានាក្នុងបទដ្ឋ្រនន្រះ។

១២.៣  បណ្តុះវប្របធម៌ទទូលខ៊សត្រូវ ដ្រលនៅក្នុងនោះ 
 បគ៊្គលកិនិងអ្នកធ្វើការស្មគ័្រចិត្តទាងំអស ់មានការ 
 ទទួលខ៊សត្រវូខ្ពស់ចំពោះគណន្រយ្រយភាពសម្រ្រប់ 
 សកម្មភាពនិងផលប៉ះពាល់របស់ពួកគ្រ។ 

១២.៤  គំទ្រភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដ្រលមាន 
ការទទួលខ៊សត្រូវ ចក្ខុវិស័យនិងគំនិតច្ន្រប្រឌិត 
នៅគ្រប់កម្រិត។ 

១២.៥  ឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងនិងជម្ល្រះខាងក្នុង និង 
 ខាងក្រ្រយ៉្រងម៊ឺងមា៉្រត់ ដោយបង្កើតលំហរមាន 
 សវ៊ត្ថភិាព និង យន្តការសមស្របដើម្របីដោះស្រ្រយ 
 បណ្តឹងនិងជម្ល្រះទាំងនោះ។ 



ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមន័យ
គណនេយេយភាពៈការផ្ត្រតជាសំខាន់លើការទទួល 

ខ៊សត្រូវលើសកម្មភាព និង ផលប៉ះពាល់, ឆ្លើយតប 

និងសោ្ម្រះត្រង់ចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់  – ពោល 

គឺនិយោជិត សហគមន៍ មា្ច្រស់ជំនួយ – តាមវិធីមួយ 

ដ្រលមានតមា្ល្រភាព និងងាយយល់, ប្រឹងប្រ្រងបំផ៊ត 

ដើម្របីសម្រ្រចគោលបំណងប្រសកកម្ម តាមវិធីត្រឹម 

ត្រូវនិងប្រកបដោយយ៊ត្តិធម៌ និង ច្រករំល្រកព័ត៌មាន 

ដោយបើកចំហរ។ 

យុទ្ធនាការតសូ៊មតិៈ ការជំរ៊ញ ជា សធារណៈ នូវ របៀប 

វារៈមួយ ទៅកាន់ពួកអ្នកគំទ្រក្នុង គោលបំណង 

ធ្វើឱ្រយមានឥទ្ធិពលលើឬបង្កើតនូវការផ្ល្រស់ប្តូរ។

ការសមេបតាមៈ ក្រសម្រួលការអន៊វត្តគណ

ន្រយ្រយភាពរបស់អង្គការមួយ ដោយផ្អ្រកលើ 

គោលការណ៍ ខ្លឹមសរ និងរចនាសម្ព័ន្ធន្របទដ្ឋ្រន

សកលដោយធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាការក្រសម្រួល 

មានលក្ខណៈសមស្របនឹងបរិបទ និងសមត្ថភាព 

អង្គការ។

លំហរពលរដ្ឋៈ ស្ថ្រនភាពដ្រលអន៊ញ្ញ្រតឱ្រយសង្គម 

ស៊វិីលនិងប៊គ្គលកិរៀបចំ ចូលរួម និង ធ្វើការប្រ្រស្រយ័ 

ទាក់ទងដោយស្ររី និងដោយគ្ម្រនការរីសអើង ក្នុង 

គោលបំណង ជះឥទ្ធពិលលើរចនាសម្ពន័្ធនយោបាយ 

និងសង្គមនៅជ៊ំវិញពួកគ្រ (CIVICUS Monitor, 

2016)។

អង្គការសង្គមសុីវិល (CSO) អង្គការពលរដ្ឋ មិន 

រកចំណ្រញ និងមិនម្រនរដ្ឋ ដ្រលនៅក្នងុនោះ ប្រជាជន 

ចងក្រងខ្លួនឯង ដើម្របីផលប្រយោន៍រួមនៅក្នុងវិស័យ 

សធារណៈ។ អង្គការសង្គមស៊ីវិល គ្របដណ្តប់លើ 

អង្គការប្រភ្រទផ្រស្រងៗជាច្រើន រួមមានអង្គការសហគមន៍ 

មូលដ្ឋ្រន អង្គការសមាជិកភាព អង្គការតសូ៊មតិ អង្គការ 

ផ្អ្រកលើបញ្ហ្រ និងអង្គការផ្តល់ស្រវាកម្ម (Advisory 

Group on CSOs and Aid Effectiveness, 

2008)។

គំនិតផ្តួចផ្តើមគណនេយេយភាពអង្គការសង្គមសុីវិលៈ 

អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងបណា្ត្រញ ដ្រលមានឥទ្ធិពល 

ជរំ៊ញ នងិដកឹនាំរបៀបវារៈន្រគណន្រយ្រយភាពអង្គការ 

សង្គមស៊ីវិល នៅកម្រិតជាតិ តំបន់ ឬសកលលោក។ 

សកម្មភាពរបស់ពួកគ្រ រួមមានការផ្រសព្វផ្រសាយនិង

ការគ្រប់គ្រងក្រមសីលធម៌ ឬ បទដ្ឋ្រនគណន្រយ្រយ

ភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល ក៏ដូចជា ការងារតស៊ូមតិ 

ការស្រ្រវជ្រ្រវ និងការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព។ សកម្មភាព 

ទាំងន្រះ សំដៅក្រលម្អការប្រតិបត្តិគណន្រយ្រយភាព 

របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទាំងពិភពលោក។

បរិយាកាសអំណោយផលៈ បរិស្ថ្រនឬលំហរផ្ទ្រក្រ្រ 

ឬបរិស្ថ្រនប្រតិបត្តិការដ្រលរួមមានគោលនយោបាយ 

រដ្ឋ្រភិបាល គោលនយោបាយផ្តល់មូលនិធិរបស់មា្ច្រស់ 

ជំនួយ អាកប្របកិរិយសហគមន៍ ក្តីរំពឹង និង និយម

ទាក់ទិននឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ 

សមធម៌ៈ គ៊ណភាពន្រការមានយ៊ត្តិធម៌ មិនលម្អៀង 

និង ការធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាមា្ន្រក់ៗមានលទ្ធភាព 

ទទួលបានធនធាន កាលាន៊វត្តភាព អំណាច និង ការ 

ទទួលខ៊សត្រូវ ដ្រលពួកគ្រត្រូវការ ដើម្របីឈានដល ់

សកា្ត្រន៊ពលប្រកបដោយស៊ខ៊មាលភាព (SGBA, 

Rising to the Challenge, 2009)។



សមភាពៈ ការប្រព្រឹត្តិចំពោះជនគ្រប់រូបដូចគ្ន្រ ដោយ 

មិនមានប៊គ្គល ឬ ក្រ៊មប៊គ្គលប្រព្រឹត្តិខ៊សគ្ន្រ ឬ 

អន៊គ្រ្រះតិចជាង ដោយផ្អ្រកលើមូលដ្ឋ្រនន្រពូជ 

សសន៍ ភ្រទ ពិការភាព សសនាឬជំនឿ និនា្ន្រការភ្រទ 

អាយ៊ ឬ ចរិតលក្ខណៈផ្រស្រងៗទៀតរបស់ពួកគ្រ 

(University of Edinburgh, Equality and 

Diversity, 2016)។ 

យន្តការផ្តល់មតិកេលម្អៈ ប្រព័ន្ធផ្លូវការនិងការអន៊វត្ត 

នានា ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របី ទទួល ពិភាក្រសា 

និង ឆ្លើយតបទៅនឹងទស្រសនៈរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ អំព ី

ស្ន្រដ្រអន៊វត្តការងារ និង ផលប៉ះពាល់របស់អង្គការ 

សង្គមស៊ីវិល។ បនា្ទ្រប់មក ព័ត៌មានន្រះត្រូវបាន

ប្រើសម្រ្រប់គោលបំណងផ្រស្រងៗ រួមទាំងការធ្វើ 

សកម្មភាពក្រតម្រវូដើម្របីក្រលម្អស្ន្រដ្រអន៊វត្តការងារ  

(ALNAP/ODI, Closing the Loop, 2014)។

សុខុមាលភាពភពផេនដីៈ បណ្តុំន្រប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ី 

ប្រកបដោយត៊ល្រយភាពល្អមួយ ដ្រលរួមចំណ្រកដល ់

ស៊ខ៊មាលភាពសហគមន៍និងសង្គម ដោយផ្តល់ 

ទំនិញនិងស្រវាកម្មនានា (រួមមានអាហារ 

ខ្រយល់បរិស៊ទ្ធ  ទឹកស្អ្រត ឱសថ 

និងជីវភាពរស់នៅ) ដ្រលសំខាន់ 

សម្រ្រប់ការរស់រនរបស់មន៊ស្រស សម្រ្រប់មន៊ស្រស 

ជំនាន់បច្ចបុ្របន្ន និងជំនាន់ក្រ្រយ និងទ្រទ្រង់លទ្ធភាព 

របស់ពួកគ្រក្នុងការស្រូបយក និងសះស្របើយពីការ 

រំខាន (WHO, Discussion Paper, 2012)។ 

សុខុមាលសង្គមៈ សង្គមមួយដ្រលអន៊ញ្ញ្រតឱ្រយសមា 

ជិកទាំងអស់ន្រសង្គមនោះ បំព្រញតួនាទីមួយ ជា 

សមូហភាព និង ជាប៊គ្គល ក្នុងការកសងអនាគត 

ន្រសហគមន៍ពួកគ្រ និង ក្នុងការបំព្រញស្រចក្តីត្រូវ

ការរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន។ 

ផលប៉ះពាល់ៈ លទ្ធផលនិងឥទ្ធិពល (វិជ្ជមាន និង 

អវិជ្ជមាន) ន្រគំនិតផ្តចួផ្តើម កម្មវិធី ឬសកម្មភាពមួយ។ 

យុត្តធិម៌ៈ ការធានាឱ្រយបានប្រ្រកដថាប្រជាជនទំាងអស់ 

មានសិទ្ធិស្មើគ្ន្រ និង មានលទ្ធភាពទទួលបាន 

អត្ថប្រយោជន៍ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម និងនយោបាយ 

នៅក្នុងសង្គម ដោយគ្ម្រនការរីសអើង។ 

ការផ្លេស់ប្តូរវិជ្ជមានជាប់លាប់ៈ កិច្ចដំណើរការដ្រល 

នៅក្នុងនោះ សកម្មភាពរបស់អង្គការមួយ រួមចំណ្រក 

ដល់ លទ្ធផលជាប់លាប់ដ្រលក្រលម្អគ៊ណភាពន្រ 

ជីវិតរបស់ប្រជាជន ក្នុងរយៈព្រលវ្រង។ 

អ្នកដឹកនាំៈ ប៊គ្គលិកកំពូលរបស់អង្គការ និងក្រ៊មប្រឹ

ក្រសាភិបាលរបស់អង្គការ អ្នកដ្រលផ្តល់ទិសដៅរួម 

និង ការគ្រប់គ្រងន្រអង្គការ។ 

ដេគូៈ អង្គការ ប៊គ្គល និង ភាគីដទ្រទៀត ដ្រលយើង 

ធ្វើការរួមជាមួយ ដ្រលមានតួនាទីនិងការទទួលខ៊ស

ត្រូវកំណត់ច្របាស់ ដើម្របីសម្រ្រចគោលបំណងរួម។ 

ភាពជាដេគូៈ កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្របីធ្វើសកម្មភាព 

ដ្រលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់  

ដោយនាំមកនូវលទ្ធផលដ្រលមិនអាចសម្រ្រចបាន 

ដោយអង្គការត្រមួយដ្រលធ្វើប្រតិបត្តិការត្រឯង និង 

ដោយកាត់បន្ថយកិច្ចប្រឹងប្រ្រងត្រួតគ្ន្រ។ ភាពជាដ្រ 

គូប្រកបដោយជោគជ័យបង្កើនផលប៉ះពាល់ និង 

ប្រសិទ្ធភាពន្រសកម្មភាពមួយ តាមរយៈការប្រើ 

ធនធានរួមបញ្ចូលគ្ន្រ និងកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធផល 

ជំរ៊ញនវាន៊វត្តន៍ និងត្រវូសមា្គ្រល់ដោយការតំាងចិត្តខ្ពស់ 

ពីដ្រគូនីមួយៗ (OECD, Successful Partnerships,  

2006)។ 

បេជាជនៈ ក្រ៊មគោលដៅភាគច្រើនសម្រ្រប់ការងារ 



របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ពោលគឺប្រជាជនដ្រល 

ទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទ្រល់ពីការងាររបស់ 

អង្គការ។ប្រជាជនទាំងន្រះ ក៏អាចសំដៅលើប្រជាជន 

ដ្រលពាក់ព័ន្ធក្នុងការងាររបស់យើង រងផលប៉ះពាល ់

ពីការងាររបស់យើង ឬ ជនងាយរងគ្រ្រះនិងជួបការ 

លំបាក។ អាស្រ័យលើប្រភ្រទការងារដ្រលអង្គការធ្វើ  

ជួនកាល ពួកគ្រត្រូវបានគ្រហៅថាជាអ្នកទទួលផល 

ឬ អតិថិជន។ 

បេជាជនដេលធ្វើការជាមួយយើងៈ ប្រជាជនទាំងន្រះ 

សំដៅលើប៊គ្គលិក អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត ទីប្រឹក្រសា ឬ 

ជនណាដ្រលធ្វើការងាររបស់អង្គការ ឬ តំណាងឱ្រយ 

អង្គការដោយផ្ទ្រល់។ 

ទិន្នន័យផ្ទេល់ខ្លួនៈ ព័ត៌មានណាដ្រលកំណត ់

អត្តសញ្ញ្រណ ឬ អាចត្រវូបានប្រើ ដោយផ្ទ្រលឬ់ដោយ 

ប្រយោលដើម្របីកណំត់អត្តសញ្ញ្រណប៊គ្គលមួយ ដោយ 

ផ្អ្រកលើកតា្ត្រមួយឬច្រើនដ្រលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ 

ទៅនឹងអត្តសញ្ញ្រណរូបវ័ន្ត សរីរសស្ត្រ ផ្លូវចិត្ត 

ស្រដ្ឋកិច្ច វប្របធម៌ ឬ សង្គមរបស់ជននោះ។ 

សធារណជនៈ ក្រ៊មប្រជាជនដ្រលនៅក្រ្រការងារ 

របស់ អង្គការ និង ដ្រលមិនទទួលផលប្រយោជន៍

ដោយផ្ទ្រល់ពីការងាររបស់អង្គការ ប៉៊ន្ត្រ មានចំណាប ់

អារម្មណ៍ខ្លះលើកិច្ចការដ្រលអង្គការធ្វើ ដោយសរ

ការងារនោះកើតឡើងនៅក្នុងបរិស្ថ្រនជីវិតរបស់ពួក

គ្រ។ អ្នកទាំងន្រះជួនកាលត្រូវបានគ្រហៅថាពលរដ្ឋ 

អ្នកស្រ៊ក សង្គម ។ល។

បទដ្ឋេនឯកសរយោងៈ បទដ្ឋ្រនមួយដ្រលអង្គការ 

សង្គមស៊ីវិលមិនបានចូលរួមបង្កើត ឬ មិនត្រូវបាន 

ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ជាមួយ ប៉៊ន្ត្រ គឺជាបទដ្ឋ្រនមួយដ្រលពួកគ្រ 

អាចយោង នៅក្នុងការអភិវឌ្រឍការប្រតិបត្តិ និងការ 

ត្រួតពិនិត្រយខ្លួនឯង។

ធនធានៈ ជំនួយជាហិរញ្ញវត្ថុឬមិនម្រនជាហិរញ្ញវត្ថុ 

ដ្រលយើងទទួលពីសកម្មភាពកៀរគរមូលនិធិ ដ្រគូ 

ផ្តល់មូលនិធិ អ្នកជួយឧបត្ថម្ភ សប្របុរសជន និង 

ប៊គ្គល ដ្រលយើងប្រើដើម្របីសម្រ្រចគោលបំណងនិង 

គោលដៅទាំងឡាយន្រអង្គការរបស់យើង។ 

មូលហេតុជាឫសគល់ៈ មូលហ្រត៊ចម្របងនៅកម្រិត 

មូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់ការកើតមាន និងភាពឋិតឋ្ររន្រ 

បញ្ហ្រមួយ។ ជំនួសការផ្ត្រតលើឥទ្ធពិល និងរោគសញ្ញ្រ 

ន្របញ្ហ្រមួយ យើងត្រូវទទួលស្គ្រល់ និងដោះស្រ្រយ 

មូលហ្រត៊ជាឫសគល់របស់វា ដើម្របីរួមចំណ្រកដល់

ការផ្ល្រស់ប្តូរប្រកបដោយចីរភាព។ 

បុគ្គលិកៈ អ្នកទាំងន្រះគឺជាអ្នកដ្រលចូលរួមក្នុងការងារ 

របស់យើង ឬ ដ្រលធ្វើការជាមួយអង្គការ។ ពួកគ្រ 

អាចត្រូវបានជួលជាផ្លូវការ ឬ តំណាងជាផ្លូវការ និង 

ធ្វើសកម្មភាព ជួសម៊ខអង្គការនៅក្នុងការងាររបស ់

អង្គការ។ អ្នកទាំងន្រះ រួមមានប៊គ្គលិកព្រញ

សិទ្ធអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត ទីប្រឹក្រសា និងស្ថ្រប័ន 

ធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្ត។ 

ភាគីពាក់ព័ន្ធៈ ប៊គ្គលនិងក្រ៊មទាំងឡាយដ្រលអាច 

ប៉ះពាល់ ឬ ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយគោលនយោបាយ 

និង/ឬ សកម្មភាពរបស់អង្គការ (Pathways to 

Accountability, the GAP Framework One 

World Trust, 2005)។ 

បទដ្ឋេន គោលការណ៍និងនិយមសម្រ្រប់វាស់គ៊ណ

ភាពន្រស្រវានិងប្រព័ន្ធនានារបស់អង្គការ។ 

សិទ្ធរិបស់សេ្ត ីនិងកុមារីៈ សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងក៊មារី គឺជា 

សិទ្ធិមន៊ស្រសដ្រលត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការ 

សហប្រជាជាតិ ក្នុងឆ្ន្រំ ១៩៤៨។ សិទ្ធិទាំងន្រះ 

រួមមានជាអាទិ៍ សិទ្ធិរស់នៅដោយចាកផ៊តពីហិង្រសា 

ទាសភាព និង ការរីសអើង សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ 

សិទ្ធិមានទ្រព្រយសម្របត្តិ សិទ្ធិបោះឆ្ន្រត និង សិទ្ធិទទួល 

បានប្រ្រក់ឈ្នួលប្រកបដោយយ៊ត្តិធម៌និងស្មើភាព។



Development with financial support from Sida, the 

Swedish International Development Cooperation 

បទដ្ឋេនសកលដើមេបីគណនេយេយភាព អង្គការសង្គមសុីវិលតេូវបានតាក់តេងដោយៈ

Accountable Now, International

Australian Council for International Development, Australia

Balkan Civil Society Development Network, Balkans

Cooperation Committee for Cambodia, Cambodia

InterAction, USA

Quality Assurance Certification Mechanism, Uganda

Rendir Cuentas, Latin Americs and the Caribean

Voluntary Action Network India, India

Viwango, Kenya

International Civil Society Centre, International

The term “Dynamic Accountability” was coined by Resilience 

Development, a youth-led development agency.

More information via

www.resetlessdevelopment.org/dynamic-accountability



គោលការណ៍អនុវត្តដើម្បី 

មានគណន្យ្យភាពរឹងមាំ១២

៩

បុគ្គលិក  និងអ្នក ស្ម័គេ 
ចិត្ត ដេលរឹងមាំនិង 
មានបេសិទ្ធភាព

១០

ធនធាន ចាត់ចេង 
បានល្អ

១១

ការធ្វើសេចក្តី សមេេច 
ចិត្តបេប ឆ្លើយតប

១

២

៤៤

៣
យុត្តិធម៌ និង 

សមភាព

សិទ្ធិសេ្តី និង 
សមភាពយេនឌ័រ

សុខុមាល ភាព 
ភពផេនដី

ការផ្លេស់ប្តូរ វិជ្ជមាន 
ជាប់លាប់

៥

៦

ការងារនាំមុខ 
ដោយបេជាជន

ភាពជាដេគូ រឹងមាំ

៧

តស៊ូមតិដើមេបី ការ 
ផ្លេស់ប្តូរជា មូលដ្ឋេន

៨

អង្គការ បើកចំហរ

១២

ការដឹកនាំ បេកប  
ទំនួល ខុសតេូវ
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